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AZӘRBAYCANDA ӘRZAQ TӘHLÜKӘSİZLİYİ DӘRӘCӘSİNİN 

QİYMӘTLӘNDİRILMӘSİ 

  

 Xülasə 
Məqalənin məqsədi: Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və onun bəzi in-

kişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrlə müqayisəsindən ibarətdir:  

Metodologiya: Ərzaq təhlükəsizliyinin qiymətləndiriməsi üçün İqtisadi Araşdırmalar Birliyinin 

hazırladığı Qlobal Ərzaq Təhlükəsizliyi İndeksindən istifadə edilib. 

Әsas nəticələr:1)Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi orta səviyyədədir; 2)Azərbaycanın ərzaq 

təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün infrastrukturların inkişaf etdirilməsinə və kənd təsərrüfatının 

inkişafına dövlət yardımlarının artırılmasına ehtiyac var; 3)Ölkədə ərzağın əlçatanlıq səviyyəsini artırmaq 

üçün idxal tarifləri azaldılmalıdır; 

Açar sözlər: ərzaq təhlükəsizliyi, ərzaq təhlükəsizliyi indeksi, ərzağın əlçatanlığı, ərzağın əldə edilməsi 

imkanı, ərzağın keyfiyyəti. 

 

GİRİŞ 

“Ərzaq təhlükəsizliyi” anlayışı iqtisadi ədə-

biyyatda ən mübahisəli anlayışlardan biridir.  

Bəlkə də elə buna görə son onilliklərdə ona 200-

dən çox tərif verilib[1]. Lakin “ərzaq təh-

lükəsizliyi” anlayışına verilən əksər təriflərdə 

əsas problem kimi dövlətin deyil, fərdlərin təhlü-

kəsizliyi ön plana çəkilir. Ərzaq təhlükəsizliyi 

ölkədə ərzaqla bağlı sabitləşmiş elə vəziyyətdir 

ki, bu vəziyyətdə insanlar fiziki, sosial və iq-

tisadi cəhətdən onların sağlamlığı və fəaliyyəti 

üçün zəruri olan ərzaqla təmin olunmaq imka-

nında olurlar [2].  Ərzaq təhlükəsizliyinin bu tə-

rifi 1996-cı ildə Dünya Ərzaq sammitində qəbul 

edilib. Qlobal Ərzaq Təhlükəsizliyi İndeksinin 

(QƏT İndeksi)[3] hesablanmasının əsasında da-

yanan üç göstəricinin (mümkünlük, əlçatanlıq və 

keyfiyyət) mahiyyətində də bu tərif dayanır. 

QƏT İndeksi həm kəmiyyət, həm də keyfiy-

yət modeli kimi 28 indikatorun öyrənilməsini 

tələb edir. Bu indeksin öyrənilməsi ilə ölkənin 

ərzaq təhlükəsizliyi nöqteyi-nəzərindən nə qə-

dər həssas olması qiymətləndirilə bilər. Müxtə-

lif təşkilatlar ərzaq təhlükəsizliyi problemlərini 

müxtəlif rakursdan öyrənirlər. QƏT İndeksi 

metodoloji olaraq digər təşkilatların metodo-

logiyasından fərqlənir. Əsas fərq ondan ibra-

ətdir ki, QƏT İndeksi yuxarıda qeyd etdiyimiz 

üç əsas göstəricinin kəmiyyət və keyfiyyətcə 

dəyişməsini nəzərə alır. Digər tərəfdən, bu in-

deks ölkədə ərzaq qiymətlərinin dəyişməsini və 

ərzaqla bağlı təhlükə risklərini də nəzərə alır.  

QӘT İndeksinin əsaslandığı hansı 

göstəricilər 

QƏT İndeksinin əsaslandığı birinci göstərici 

“ərzağın əldə edilməsinin mümkünlüyüdür”. Bu 

göstərici istehlakçıların ərzağı əldə etmək imka-

nını, qiymət dəyişməsinə onların həssaslığını, 

qiymət dəyişmələri baş verərkən istehlakçılara 

kömək edə bilən proqramların olmasını qiymət-

ləndirir. Bu göstərici 6 indikatorla ölçülür:  

1) ev təsərrüfatlarının  ümumi xərclərində 

ərzaq istehlakına çəkilən xərclərin payı. Bu 

indikator il ərzində ölkədə ərzağa çəkilən orta 

xərclərin ev təsərrüfatlarının ümumi xərclərin-

dəki payını ölçür. Bu göstəricilər BMT-nin 

Ərzaq və Kənd təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)[4] 

tərəfindən hesablanır. FAO tərəfindən bu in-

dikator 1990-2014-cü illər üçün hesablanıb. 

2) qlobal yoxsulluq həddində olan əhalinin 

ümumi əhali sayında payı. Bu indikator bey-

nəlxalq dollarla (PPP) gündəlik gəliri 2$-dan az 

olan əhalinin sayını ölçür. Bu indikator Dünya 

Bankı[5] tərəfindən hesablanır. Son məlumatlar 

2008-2014-cü illəri əhatə edir.  

3) adambaşına ÜDM həcmi. Bu göstərici 

fərqi gəlirləri və fərdlərin ərzaq əldə etmək qa-

biliyyətini pul ilə ifadə edir. Bu indikator 

BVF[6], Dünya Bankı və İqtisadi Araşdırmalar 

Birliyi (EİU) tərəfindən hsablanır və ən son mə-

lumatlar 2014-cü ili əhatə edir. 

UOT: 338.43 

JEL: Q 18 
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 4) kənd təsərrüfatı məhsullarının import ta-

rifləri. Bu indikator kənd təsərrüfatı məhsulları 

üzrə ən əlverişli hesab olunan ölkələr (MFN) 

üçün qoyulan orta idxal tariflərini ölçür. Bu in-

dikator Dünya Ticarət Təşkilatı (WTO)[7] 

tərəfindən hesablanır və ən son məlumatlar 

2010-2013-cü ili əhatə edir.  

5) fermerlərin maliyyələşməsinə çıxışın olma-

sı. Bu indikator dövlət, xüsusi sektor və digər 

çoxtərəfli sektorlar tərəfindən fermerlerin ma-

liyyələşməsinin keyfiyyətcə ölçür. Bu indikator 

EİU [8] tərəfindən (0-4) balla hesablanır. Son 

hesablamalar 2007-2015-ci illəri əhatə edir.  

6) ərzağın keyfiyyətli olmasını nəzarətdə 

saxlayan proqramların olması. Bu keyfiyyət 

göstəricisi ərzaqla bağlı şok dəyişikliklərdən 

yoxsul əhalinin qorunması üçün ictimai təşəb-

büsləri ölçür. Belə proqramlara dövlət, QHT-

ları və digər qurumlar tərəfindən natural for-

mada ərzaq ötürülməsi, ərzaq vaucerlərinin və 

ya ərzaq üçün nəğd formada pulun verilməsi və 

ya məktəblərdə ərzaqla təminat proqramları və 

sair daxildir.Bu indikator (0-4) balla EİU 

tərəfindən hesablanır və son göstəricilər 2009-

2015-ci illəri əhatə edir.  

Yuxarıda təsvir edilən indikatorların mahiy-

yətindən görünür ki, “ərzağın əldə edilməsinin 

mümkünlüyü” göstəricisi daha çox fərdlərin 

iqtisadi imkanları ilə bağlıdır. Ola bilsin ki, 

ölkədə ərzaq boldur, amma hər hansı bir əhali 

qrupunun onu əldə emək üçün iqtisadi imkan-

ları kifayət etmir. Deməli, ölkənin özü ərzaqla 

bol olsa da hər hansı əhali qrupunun onu əldə 

etmək imkanının olmaması “ərzaq təhlükəsiz-

liyi” anlayışına daxil edilir. 

QƏT İndeksinin əsaslandığı ikinci göstərici 

“ərzağın əlçatanlığıdır”. “Ərzağın əldə edil-

məsinin mümkünlüyü” göstəricisindən fərqli 

olaraq, bu göstərici ölkənin bazarına və ərzaq 

təminatı sisteminə aid olan göstəricidir. Bu gös-

tərici ölkənin ərzaq təminatını, bu təminatın nə 

dərəcədə risk altında olmasını, ölkə ərazisində 

ərzağın paylanması imkanını, həmçinin kənd 

təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılması üçün 

tədqiqatların aparılması imkanlarını kəmiyyətcə 

ölçür. Əksər hallarda, “ərzaq təhlükəsizliyi” ki-

mi öyrənilən problemlər arasında bu göstərici 

daha çox qabardıldığından səhvən elə “ərzaq 

təhlükəsizliyi” deyiləndə ölkə ərazisində ərza-

ğın əlçatanlığı başa düşülür. Lakin qeyd etdiyi-

miz kimi bu səhv yanaşmadır. Bu o halda ola 

bilər ki, ölkə tamamilə qapalı iqtisadiyyata ma-

lik olsun. Hazırda dünyanın, demək olar ki, bü-

tün ölkələri dünya təsərrüfat sistemi ilə sıx 

əməkdaşlıq çərçivəsində fəaliyyət göstərdi-

yindən “ərzağın əlçatanlığını” bütünlükdə “ər-

zaq təhlükəsizliyi” anlayışı ilə eyniləşdirmək 

olmaz. Bu, “ərzaq təhlükəsizliyinin yalnız bir 

göstəricisidir. Kəmiyyətcə bu göstərici 8 indi-

kator əsasında hesablanır: 

1) Tələb olunan qədər təklif edilməsi. Bu in-

dikator normal fiziki sağlamlıq üçün bir adama 

bir gündə nə qədər enerji əldə etmək tələb olu-

nursa (kcal/adam/gün) o qədər ərzağın əlçatan 

olmasını və ərzaq yardımlarının səviyyəsini 

ölçür. Bu indikator FAO və Dünya Ərzaq 

Proqramı (WFP)[9] tərəfindən hesablanır. 

2) Kənd təsərrüfatında tədqiqatların və ink-

işafın reallaşması üçün dövlət xərcləri. Bu in-

dikator kənd təsərrüfatında innovasiyanın və 

texnoloji inkişafın ərzaq bazarında səmərəli-

liyin artmasındakı rolunu və kənd təsərrüfatında 

yaradılan əlavə dəyərin ÜDM-dakı payını 

ölçür. Bu indikator OECD, Dünya Bankı və 

EİU tərəfindən hesablanıb. Son göstəricilər 

2001-2013-cü illəri əhatə edir.  

3) Kənd təsərrüfatındakı infrastruktur. Bu in-

dikator kənd təsərrüfatı sektorunda istehsal 

olunan məhsulun anbarlarda saxlanılmasını və 

bazara çatdırılmasını kəmiyyətcə ölçür. Bu in-

dikatorun alt-indikatorları kənd təsərrüfatı məh-

sullarının uzun müddət saxlanılması üçün anbar 

infrastrukturunun olmasını, yol infra-

strukturunun vəziyyətini və limanların səmərəli 

fəaliyyətini qiymətləndirir.  Bu indikator EİU 

tərəfindən hesablanır.  

4)Kənd təsərrüfatı məhsullarının dəyişkənli-

yinin ölçülməsi. Bu indikator son 20 ildə kənd 

təsərrüfatı məhsullarının illik artımını və ondan 

standart  kənara çıxmaları kəmiyyətcə qiymətlən-

dirir. Bu indikator FAO tərəfindən hesablanır. 

Son göstəricilər 1993-2012-ci illəri əhatə edir.  

5) Siyasi sabitliyin pozulması. Bu indikator 

ölkədə siyasi sabitliyə təhlükə olan əsas amil-

ləri müəyyən edir. Ölkədə siyasi qeyri-sabitlik 

ərzaq təchizatına, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

nəqlinə ciddi çətinliklər yaradır. Bu indikator 
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EİU tərəfindən hesablanır. Son göstəricilər 

2015-ci ilə aiddir.  

6) Korrupsiya. Ölkədə korrupsiya risklərinin 

ölçülməsi ilə onun ölkəboyu nə qədər ya-

yıldığını kəmiyyətcə qiymətləndirir. Korrupsiya 

təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadəyə ciddi ən-

gəllər törədərək ölkədə ərzağın əlçatanlığına 

təhlükələr yaradır. Bu indikator EİU tərəfindən 

hesablanır. Son göstəricilər 2015-ci ilə aiddir. 

7) Ölkənin urbanizasiya imkanları. Bu in-

dicator şəhər əhalisinin kəskin artması zamanı 

ərzaq təhlükəsizliyinin nə dərəcədə dayanıqlı 

olmasını qiymətləndirir. Bu göstərici Dünya 

bankı və EİU tərəfindən hesablanır və son gös-

tərici 2013-2015-ci illəri əhatə edir.  

8) Ərzaq itkisi. Bu indikator kənd təsərrüfatı 

məhsullarının, o cümlədən ev heyvanlarının və 

balıq məhsullarının tam daxili təchizatı zamanı 

yığımından və istehlakdan əvvəl  nə qədər it-

kiyə məruz qaldığını qiymətləndirir. Bu in-

dikator idxal olunan ərzaq məhsullarının itkisini 

də nəzərə alır. Bu indikator FAO tərəfindən he-

sablanır və son göstərici 2011-ci ilə aiddir.  

QƏTİ-nin əsaslandığı üçüncü göstərici “ər-

zağın keyfiyyətli və təhlükəsiz olması” göstəri-

cisidir. Bu göstərici insanların adətən istifadə 

etdikləri ərzaqların müxtəlifliyini və qidalanma 

keyfiyyətini kəmiyyətcə ifadə edir. Bu göstərici 

5 indikator əzasında hesablanır: 

1) Qidalanmanın diversifikasiyası. Bu göstə-

rici qidanın tərkibində qeyri-nişastalı məhsulla-

rın payını ölçür. Qeyri-nişastalı məhsulların pa-

yı ümumi qidada nə qədər çox olarsa bu qida-

nın daha çox diversifikasiya olunduğu demək-

dir. Bu indikator FAO tərəfindən hesablanır və 

son göstəricilər 2009-2011-ci ili əhatə edir.  

2) Qida standartları. Bu indikator dövlət or-

qanları tərəfindən qidalanmanın idarəedilməsini 

ölçür və üç alt-indikator vasitəsilə hesablanır. 

Bunlar, ölkədə milli qidalanma prinsiplərinin 

olmasını, milli qidalanma strategiyasının ol-

masını və daimi qidalanma monitorinqinin 

aparılmasını əhatə edir. Bu indikator EİU tə-

rəfindən hesablanır. Onun birinci alt-indikatoru 

-milli qidalanma prinsipləri EİU və FAO tə-

rəfindən hesablanır. Son göstəricilər 2001-

2015-ci illəri əhatə edir. İkinici alt-indeks, yəni 

milli qidalanma strategiyası da EİU və FAO tə-

rəfindən hesablanır. Bu alt-indikatorun son 

göstəricilər 1995-2015-ci illəri əhatə edir. 

Üçüncü alt-indikator, yəni daimi qidalanma 

monitorinqinin aparılması alt-indikatoru da 

FAO-nun məlumatları əsasında EİU  tərəfindən 

hesablanır və son göstəricilər 2000-2015-ci il-

ləri əhatə edir.  

3) Mikroqidalanmanın əlçatanlığı. Bu indi-

kator ərzaq təchizatında dəmir və A vitamini ilə 

zəngin ərzağın əlçatanlığını qiymətləndirir və 

üç alt-indikator vasitəsilə hesablanır. Bunlara A 

vitaminin qidanın tərkibində əlçatanlığı, dəmi-

rin heyvan mənşəli qidanın  tərkibində əlçatan-

lığı və dəmirin bitki mənşəli qidanın tərkibində 

əlçatanlığı aiddir. Bu indikator və onun alt-

indikatorları FAO və Dünya Səhiyyə Təşkilatı 

(WHO)[10] tərfindən hesablanır və son 

göstəricilər 2005-2007-ci illəri əhatə edir.  

4) Zülalın keyfiyyəti. Bu indikator Protein Di 

gestibility Corrected Amino Acid Score[11] 

metodu vasitəsilə  keyfiyyətli zülalın qramla-

miqdarınıölçür. Bu metodologiya doqquz əsas 

amin turşusunun milli qida növündə nə qədər 

olmasını qiymətləndirir. Bu hesablamalar həm-

çinin daxildir: amin turşusunun növü, zülalın 

həzm edilməsi və minimum 2% zülala malik 

olan qidanın istehlak edilən miqdarı. Bu indi-

kator FAO və WHO məlumatlarına əsasən EİU 

tərəfindən hesablanır və son göstəricilər 2005-

2011-ci illəri əhatə edir.  

5)Ərzağın keyfiyyətcə təhlükəsiz olması. Bu 

indikator ərzağın keyfiyyətcə təhlükəsiz olması 

üçün ətraf mühitin nə dərəcədə əlverişli olmasını 

qiymətləndirir. Bu indikator da bir neçə sub-

indikator vasitəsilə hesablanır. Bu alt-indikatorlar 

ərzağın sağlamlıq üçün təhlükəsiz olmasını mü-

əyyənləşdirən agentliyin olmasını, içməli su əldə 

etmək imkanının olmasını və ərzaq mağazalarının 

olmasını qiymətləndirir. Bu indikator və onun alt-

indikatorları EİU və WHO tərəfindən hesablanır. 

Ərzağın sağlamlıq üçün təhlükəsiz olmasını 

müəyyənləşdirən agentliyin qiymətləndirilməsi 

alt-indikatoru haqqında son göstəricilər 2005-

2015-ci illəri, içməli suyun əldə edilməsinin 

mümkünlüyü alt-indikatoru üzrə son göstəricilər 

isə WHO  tərəfindən 2007-2012 üzrə hesablanıb. 

Bu indikatorun olan ərzaq mağazalarının olması 

ilə bağlı son alt-indikatoru haqqında göstəricilər 

2009-2015-ci illəri əhatə edir və EİU tərəfindən 

hesablanır.  
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 Cədvəl №1 

Bəzi ölkələr üzrə QƏTİndeksi ilə adambaşına ÜDM əlaqə (2015) 
Ölkələr QƏT indeksi ÜDM ($/per capita) Ölkələr QƏT indeksi ÜDM ($/per capita) 

ABŞ 89 54629,5 Macarıstan 71,4 14026,6 

Almaniya 83,9 47773,9 Malayziya 69 11307,1 

Avstraliya 83,8 61979,9 Meksika 68,7 10325,6 

Avstriya 85,1 51122,4 Misir 61,8 3365,7 

Azərbaycan 56,6 7886,5 Niderland 85 52138,7 

BƏƏ 75,6 43962,7 Norveç 83,8 97299,6 

Bolqarıstan 61 7851,3 Polşa  74,2 14336,8 

B. Britaniya 81,6 46297 Portuqaliya 80,5 22124,4 

Braziliya 67,4 11726,8 Qazaxıstan 56,8 12601,6 

Çexiya  74,9 19502,4 Rumıniya 63,3 10000 

Çin 64,2  7590 Rusiya 63,8 12735,9 

Danimarka 82,6 60718,4 Serbiya 61,5 6152,9 

Finlandiya  79,9 49842,7 S. Ərəbistanı  72,8 24406,5 

Fransa 83,8 42725,7 Sinqapur 88,2 56284,3 

Hindistan 50,9 1581,5 Slovakiya  70,7 18500,7 

İndoneziya  46,7 3491,9 Tailand  60 5977,4 

İrlandiya 85,4 54339,3 Tunis  60,1 4420,7 

İspaniya 78,9 29721,6 Türkiyə 66 10515 

İsrail 78,9 37206,2 Ukrayna 56,1 3082,5 

İsveç 82,9 58898,9 Vyetnam  53,4 2052,3 

İsveçrə  84,4 85616,6 Yaponiya 77,4 36194,4 

İtaliya 77 35222,8 Y. Zelandiya 82,8 44342,2 

Kanada 84,2 50230,8 Yunanıstan 75,5 21672,7 

Mənbə:   tərəfindən  hesablanaraq  tərtib edilib 

 

EİU-in QƏT İndeksi ilə bağlı qiymətləndir-

mə metodologiyasına uyğun olaraq QƏT indek-

sinin qiymətindən asılı olaraq, ölkələr 1) “ərzaq 

təhlükəsizliyi ən yaxşı olan”; 2)“ərzaq təhlükə-

sizliyi yaxşı olan”;  

Qrafik №1 

Adambaşına ÜDM həcmi ilə QƏT İndeksi arasında əlaqə 

 
 

3)“ərzaq təhlükəsizliyi orta olan” və 4) “ərzaq 

təhlükəsizliyi inkişaf etdirilməyə ehtiyacı olan” 

ölkələr kimi dörd qrupa bölünür. Lakin bu qruplar 

arasında dəqiq bölgü üçün QƏT İndeksinin qiy-

məti EİU tərfindən müəyyən edilməyib.  

Lakin, ormal olaraq, bu bölgüdə QƏT İndeksi 

45-ə qədər olanları 4-cü, 46-60 arasında olan-

y = 9,8559ln(x) - 24,669
R² = 0,8887
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ları 3-cü, 61-75  arasında olan ölkələri 2-ci və 

nəhayət 76 baldan yuxarı olanları 1-ci qrupa aid 

etmək olar. Beləliklə, 1-ci cədvəldə verilən öl-

kələr arasında “ərzaq təhlükəsizliyi ən yaxşı” 

(89 ball) olan ölkə ABŞ, “ərzaq təhlükəsizliyi 

inkişaf etdirilməyə ehtiyacı olan” ölkə isə (46,7 

ball) İndoneziyadır. Lakin EİU-in hesablama-

larına daxil edilən ölkələr arasında ən az balı 

olan ölkə  Burundidir (25,1 ball). 

Cədvəl №2 

Azərbaycanın QƏTİndeksi və onun indikatorları 
indikatorlar 2014 

1.Ərzağın əldə edilməsinin mümkünlüyü  

1.1. ev təsərrüfatlarının  ümumi xərclərində  ərzaq istehlakına çəkilən xərclərin payı (%) 42,8 

1.2. qlobal yoxsulluq həddində olan əhalinin ümumi əhali sayında payı (%) 2,8 

1.3. adambaşına ÜDM həcmi (PPP –də ABŞ dolları) 14 050 

1.4. kənd təsərrüfatı məhsullarının import tarifləri (%) 13,4 

1.5. ərzağın keyfiyyətli olmasını nəzarətdə saxlayan proqramların olması  

(0-4 arasında olan keyfiyyət göstəricisi) 

1 

1.6. fermerlərin maliyyələşməsinə çıxışın olması (0-4 arasında olan keyfiyyət göstəricisi) 2 

2. Ərzağın əlçatanlığı  

2.1.Tələn olunan qədər təklif edilməsi  

2.1.1.Orta ərzaq təchizatı (kkal/adambaşına/gün 3 072 

2.1.2.Xroniki ərzaq köməyindən asılılıq (0-2 arasında olan keyfiyyət göstəricisi) 1 

2.2.Kənd təsərrüfatında tədqiqatların və inkişafın reallaşması üçün dövlət xərcləri (1-9 arasında reytinq) 1 

2.3. Kənd təsərrüfatındakı infrastruktur  

2.3.1.məhsulun saxlanılması üçün xüsusi obyektlərin olması  (0-1 arasında olan keyfiyyət göstəricisi)   1 

2.3.2.yol infrastrukturu (0-4 arasında olan keyfiyyət göstəricisi) 1 

2.3.3. Liman infrastrukturu (0-4 arasında olan keyfiyyət göstəricisi) 2 

2.4. Kənd təsərrüfatı məhsullarının dəyişkənliyinin ölçülməsi (standartdan kənaraçıxmalar) 0,11 

2.5. Siyasi sabitliyin pozulması riski (0-100); 100= ən yüksək risk 70 

2.6. Korrupsiya. (0-4; 4=ən yüksək risk) 4 

2.7. Ölkənin urbanizasiya imkanları (ÜDM artımı % minus şəhər əhalisinin artımı) 2,6 

2.8. Ərzaq itkisi (ümumi itkinin yerli istehsal həçminə nisbəti) 2,4 

3. Ərzağın keyfiyyətli və təhlükəsiz olması  

3.1. Qidalanmanın diversifikasiyası (%) 37 

3.2. Qida standartları  

3.2.1.Milli qidalanma prinsiplərinin olması (0-1 arasında keyfiyyət göstəricisi) 0 

3.2.2.Milli qidalanma strategiyasının olması (0-1 arasında keyfiyyət göstəricisi) 0 

3.2.3.Qidalanma monitorinqinin aparılması (0-1 arasında keyfiyyət göstəricisi) 0 

3.3. Mikroqidalanmanın əlçatanlığı  

3.3.1. A vitaminin qidanın tərkibində əlçatanlığı (0-2 arasında keyfiyyət göstəricisi)  1 

3.3.2. Dəmirin heyvan mənşəli qidanın  tərkibində əlçatanlığı (mg/adam/gün) 1,5 

3.3.3.Dəmirin bitki mənşəli qidanın tərkibində əlçatanlığı (mg/adam/gün) 10,5 

3.4. Zülalın keyfiyyəti (qram) 62,0 

3.5. Ərzağın keyfiyyətcə təhlükəsiz olması  

3.5.1. ərzağın sağlamlıq üçün təhlükəsiz olmasını müəyyənləşdirən agentliyin olması  (0-1 arasında 

keyfiyyət göstəricisi) 

1 

3.5.2. içməli su əldə etmək imkanının olması (%) 70,7 

3.5.3.ərzaq mağazalarının olması (0-2 arasında keyfiyyət göstəricisi) 2 

 

1-ci cədvəldə nəzərdən keçirilən ölkələrin 

QƏT İndeksi ilə bu ölkələrdə adambaşına 

ÜDM arasında əlaqə bu iki göstərici arasında 

ciddi loqarifmik əlaqənin olduğunu göstərir. 1-

ci qrafikdə təsvir edildiyi kimi burada korrelya-

siya əlaqəsi R=0,9427-yə bərabərdir. 1-ci qra-

fikdən görünür ki, adambaşına ÜDM həcmi ar-

tdıqca QƏT İndeksi də yüksəlir və ölkədə ərzaq 

təhlükəsizliyi ilə bağlı vəziyyət yaxşılaşır.   

1-ci cədvəldən görünür ki, Azərbaycanın 

QƏT İndeksi 56,6-ya bərabərdir. Azərbaycan 

“ərzaq təhlükəsizliyi orta səviyyədə olan” öl-

kələr qrupuna daxildir. 2015-ci il üçün Azər-

baycanın QƏT İndeksinin əsas göstəricilərin-
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 dən üçüncüsü, yəni “ərzağın keyfiyyətli və 

təhlükəsiz olması” göstəricisi 41 -ə bərabər ola-

raq inkişaf etmiş ölkələrdə olduğundan iki də-

fədən də azdır. Azərbaycanın bu göstəricisi 

dünya üzrə orta göstəricidən də aşağıdır. Elə bu 

güstəriciyə görə AZərbaycanın ümumi göstərici 

xeyli aşağı düşüb. Belə ki, digər iki göstərici- 

“Ərzağın əldə edilməsinin mümkünlüyü” (62,8 

ball) və “ərzağın əlçatanlığı” (56,7 ball) göstə-

riciləri dünya üzrə orta göstəricidən yüksəkdir. 

2-ci cədvəl Azərbaycanın 2014-cü il üçün 

QƏT İndeksinin bütün indikatorlar və alt-indi-

katorlar üzrə göstəriciləri verilib. Qeyd edək ki, 

digər reytinq təşkilatlarında olduğu kimi EİU 

təşkilatının hazırladığı bu reytinq sıralamasında 

Azərbaycana xeyli qərəzli yanaşılıb. Belə ki, 

Azərbaycana ümumi ball 56,6 verilərək reytinqi 

58 kimi qiymətləndirilib. Onun reytinqinə 

mənfi təsir göstərən zəif cəhətlər kimi ölkədə 

siyasi risklər hesab olunub. Halbuki, Azərbay-

canda 20 ilə yaxındır ki, siyasi sabitlik hökm 

sürür. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan 

ərzaq təhlükəsizliyinin əsas göstəriciləri üzrə 

orta mövqedə dayanır.  

 

NӘTİCӘ 
Beləliklə, Azərbaycanın QƏT İndeksini, 

onun hesablandığı əsas göstəriciləri və indika-

torları dünya üzrə orta göstəricilərlə müqayisə 

edərək belə nəticəyə gəlmə olar ki,  

1.Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi orta sə-

viyyədədir; 

2.Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyinin güc-

ləndirilməsi üçün infrastrukturların inkişaf etdi-

rilməsinə və kənd təsərrüfatının inkişafına döv-

lət yardımlarının artırılmasına ehtiyac var; 

3.Ölkədə ərzağın əlçatanlıq səviyyəsini artır-

maq üçün idxal tarifləri azaldılmalıdır. 
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Экономики и Организации Сельского Хозяйства  

Оценка  продовольственной безопасности в Азербайджане 

 

Резюме 

Цель исследования: Оценка продовольственной безопасности и ее сравнение с некото-

рыми развитых и развивающихся стран 

Методология: использован метод Индекса Глобальной Продовольственной Безопасности, 

подготовленный Организацией Экономического Исследования. 

Основные результаты: 1) продовольственная безопасность Азербайджана имеет средний 

уровень; 2) есть необходимость развивать инфраструктуру для развития эффективности 

сельского хозяйства; 3) есть необходимость уменьшить импортного тарифа для про-

довольственных товаров. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, индекс продовольственной безопас-

ности, доступность продовольствия, наличие продовольствия,  качество продовольствия 
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Assessment of food security in Azerbaijan 

 

Abstract 
Research purpose: An assessment of food security and its comparison with some developed and 

developing countries   

Methodology: the method of the Global Food Security Index prepared by the Organization of 

Economic Intelligence Unit is used. 

Main results: 1) the food security of Azerbaijan has the average level; 2) there is a need to de-

velop infrastructure for development of efficiency of agricultural industry; 3) there is a need to re-

duce the import tariffs for foodstuff. 

Keywords: food security, food security index, affordability, availability , quality of the food 
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